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Conferentie Samen Sterk voor Sociaal Werk d.d. 27-02-2015 
Verslag panelgesprek 

 
 
Voorzitter panel: 
prof. dr. Henk Garretsen  voorzitter Tranzo, Tilburg University  
 
Panelleden: 
Gon Mevis   bestuurder ContourdeTwern / bestuurslid MO-groep /voormalig 
    wethouder gemeente Tilburg 
Mariël van Pelt    coördinator Master Social Work, Hogeschool van Arnhem en 
    Nijmegen  
dr. Lies Schilder  directeur Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 
prof. dr. Ron Scholte  bijzonder hoogleraar Professionalisering in de jeugdzorg,  
    Radboud Universiteit van Nijmegen, hoofddirecteur Academische 
    Werkplaats Jeugd 
 
Beoogd panellid René Peters (wethouder Sociale Zaken, Jeugd & Onderwijs gemeente Oss) kan in 
verband met dringende bestuurszaken niet deelnemen aan het panel.   
 
 
Voorafgaand aan het panelgesprek merkt de voorzitter op dat de cliënt als stakeholder ontbreekt in het 
panel. Het is de bedoeling dat een volgende conferentie in het teken van de cliënt zal staan. De 
komende maanden worden vanuit de Werkplaats zoveel mogelijk contacten gelegd met verschillende 
vertegenwoordigers van deze doelgroep.  
 
Het panelgesprek wordt gevoerd aan de hand van vragen. Deze vragen zijn afkomstig van de 
voorzitter en deelnemers aan de conferentie.  
Gestart wordt met een algemene vraag van de voorzitter voor alle panelleden: Wat kunnen de 
Werkplaats Sociaal Werk en daaraan verbonden hoogleraren doen voor sociaal werk? 
 
Gon Mevis spreekt de hoop en verwachting uit dat wethouders belangstelling krijgen voor de 
opbrengst van de Werkplaats Sociaal Werk. Hij constateert dat bij gemeenten momenteel nauwelijks 
aandacht is voor transformatie van sociaal werk. Gemeenten kijken allemaal anders tegen de inrichting 
van het sociale domein. Hierbij wordt de in het veld aanwezige kennis onvoldoende meegenomen. De 
revival van sociaal werk is de cruciale factor om de Wmo te laten slagen.  
 
Mariël van Pelt geeft aan dat de bacheloropleidingen bezig zijn met het maken van een omslag naar zo 
breed mogelijk opleiden. Veel hogescholen hebben nog verschillende, aparte opleidingen. Er zijn 
echter ook hogescholen die al een breed profiel Social Work bieden, zoals Zuyd Hogeschool en Fontys 
Hogeschool. Het brede profiel moet worden gevoed met praktische en theoretische kennis. Hierbij is 
de input vanuit de academische werkplaats van belang. Verder kan in het kader van onderzoek, dat 
bachelor- en masterstudenten  voor hun opleiding moeten uitvoeren, worden aangehaakt bij de 
Werkplaats Sociaal Werk. Verwezen wordt naar onderzoek door masterstudenten rond het thema 
alliantie.  
 
Ron Scholte wijst op het belang van bottom up onderzoek. Hij adviseert om de cliënt te betrekken bij 
het opzetten van onderzoek. De kloof tussen wetenschap en praktijk is groot.  
 
Lies Schilder merkt op dat de Vereniging van Maatschappelijk Werkers volop in transitie is en werkt 
aan een naamsverandering. In antwoord op de openingsvraag geeft zij aan dat de Werkplaats Sociaal 
Werk kan helpen bij het onderzoeken van het verschil tussen sociaal werk en maatschappelijk werk. 
Daarnaast kan de Werkplaats een rol spelen bij het onderzoeken en definiëren van de nieuwe professie 
van sociaal werk. Lies Schilder maakt een vergelijking met 'het schaap met de vijf poten'. De 
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beroepsgroep kan worden gezien als het lijf van 'het schaap met de vijf poten'.  Dit lijf is nog 
onvoldoende ontwikkeld. Scholing, beroepsregistratie en -organisatie zijn hierbij van belang.  
 
Na de openingsvraag wordt een aantal vragen van de deelnemers voorgelegd aan de panelleden. 
Een eerste deelnemersvraag betreft: Wat kan sociaal werk met het maatschappelijk thema religieuze 
radicalisering? 
Lies Schilder geeft aan dat religie niet de aandacht heeft bij sociaal werk. Het is een blinde vlek en in 
die zin een belangrijk thema om op te pakken.  
Gon Mevis voegt toe dat het van belang is om sociaal werkers tools te geven om met radicalisering om 
te gaan. Hij verwijst in dit kader naar de scholing bij ContourdeTwern van een groep sociaal 
werkers/jongerenwerkers op het gebied van radicalisering en radicale islam. Het omgaan met 
radicalisering vraagt soms om een andere politieke agenda dan de gemeenten formuleren en kan leiden 
tot dilemma's. Dergelijke dilemma's dienen ook aan bod te komen in de Werkplaats Sociaal Werk. 
 
Een tweede deelnemersvraag betreft: Werkplaats Sociaal Werk: hoe krijgen de activiteiten vorm, is 
aansluiting hierop mogelijk? 
Henk Garretsen geeft aan hoe activiteiten binnen de werkplaatsen van Tranzo vorm worden gegeven. 
Dit gebeurt door goed samen te werken met praktijkorganisaties op basis van: 
- volstrekte gelijkwaardigheid: universiteit en praktijk zijn even belangrijk 
- win-win: zowel universiteit als praktijk investeren en profiteren van de samenwerking 
- persoonlijke contacten. 
Deze werkwijze wordt ook gevolgd bij de Werkplaats Sociaal Werk. 
 
Een deelnemer wijst op het belang van samenwerking tussen hogescholen en universiteiten in 
Nederland op het gebied van sociaal werk. 
 
Een derde deelnemersvraag betreft: Wordt er geleerd van activiteiten in het buitenland? 
Ron Scholte vertaalt de vraag naar: Als we al weten hoe het in het buitenland werkt, waarom zouden 
we in Nederland dan nog onderzoek moeten doen? 
Voor een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het functioneren van de hersenen, is dit een relevante 
vraag. Dit geldt echter niet voor social work. De organisatie en functie van social work in Nederland 
komt niet overeen met het buitenland. Buitenlands onderzoek kan een belangrijke input leveren, maar 
dient wel beoordeeld te worden in de context van het onderzoek. 
 
Een vierde deelnemersvraag betreft: Het profiel van de social professional verandert. Is het onderwijs 
daar klaar voor? 
Mariël van Pelt geeft aan dat het onderwijs hard bezig is om in te kunnen spelen op de veranderingen, 
maar hier nog niet helemaal klaar voor is. De kennis van de werkplaats kan helpen om te bepalen wat 
nodig is voor de opleiding om te voldoen aan de behoefte vanuit de praktijk.  
 
Een vijfde deelnemersvraag betreft: Als buitenstaander dacht ik dat sociaal werk bij uitstek 'menselijk' 
was. Waar komt het thema vermenselijking vandaan? Wat is nodig om sociaal 'menselijk' te maken? 
Lies Schilder geeft aan dat het heel belangrijk en nodig is, dat het accent op vermenselijking komt te 
liggen. In de harten van sociaal werkers heeft dit altijd centraal gestaan. Zij worden de laatste jaren 
echter bedolven onder systeemeisen, waaraan zij zich moeten houden. Dit zet de menselijke kant 
onder druk. De huidige transitie biedt een kans om de menselijkheid weer centraal op de agenda te 
stellen. 
 
De zesde en laatste deelnemersvraag betreft: Zweden heeft na veel onderzoek het werken met 
generalisten in wijkteams rigoureus afgeschaft. Het leidde tot veel menselijke en financiële ellende. 
Waarom loopt Nederland zo vaak op internationale ontwikkelingen achter? 
Gon Mevis wijst in dit kader op het belang om kritisch te blijven ten aanzien van ontwikkelingen in 
het buitenland. Een nieuw systeem dient niet klakkeloos overgenomen te worden. Bekeken moet 
worden wat goed is voor de Nederland situatie. De oplossing zit niet in het systeem, maar in de 
kwaliteit van de sociale werkers. 



3	  
	  

De voorzitter constateert dat er te weinig tijd is om alle deelnemersvragen te beantwoorden. Bij een 
volgende bijeenkomst zal hier meer ruimte voor worden geboden.  
De voorzitter sluit het panelgesprek af en dankt de panelleden voor hun inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


